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I 1700-tallet blomstrede en ny handel i Danmark. Den første direkte rejse til Kina i 1730 åbnede for handel
med de kinesiske købmænd i Canton, hvor man kunne købe te, silke og porcelæn. De eftertragtede varer

kunne sælges med stor fortjeneste i Europa, og Det Danske Asiatiske Kompagni blev stiftet og fik monopol
på al handel i Asien.

Handelen fik enorm betydning for Danmark, og ikke mindst storkøbmændene i København tjente store
formuer på at levere sølvet, der skulle bruges til at købe de kinesiske varer, på at forsyne skibene, på at købe
og videresælge de kinesiske luksusvarer og endelig ved at have aktier i Asiatisk Kompagni, der gav store
afkast. Dertil kommer hundredevis af handelsbetjente, som tog den lange rejse mellem København og Kina
og forestod handlen på tværs af kulturforskellene. Handelen på Asien var den mest indbringende virksomhed
i hundredevis af år, og handelsbetjente og købmænd fik systemet til at fungere og bragte store rigdomme

hjem.

Danmark havde ikke egentlige kolonier i Kina, men kinahandelen indgik som en integreret del af det store
kolonialesystem. Kina udgives til belysning af den økonomisk set måske vigtigste del af den danske

kolonialisme.
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